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آتش در «بوزین» و «مره خیل» همچنان شعله میکشد

زهرا کشوری
خبرنگار

آتش جایی در میان دره ژاله در حاشــیه
سیروان کرمانشــاه در حال برشته کردن
بلوطهای منطقه حفاظت شــده بوزین
و مــره خیــل بــود .داوطلبان ســاعتها
پیــادهروی کردند تــا بر بلنــدای دره ژاله
رســیدند؛ منطقــه صفــر مــرزی در پاوه.
آتش به جان درختان دره افتاده بود.
حتماً آن لحظه مختار خندانی ،یاســین
کرمــی و بــال امینــی بیــن زدن بــه دل
آتــش و تماشــای ســوختن زاگــرس
مــردد بودند اما ســرانجام بــه دل آتش
میزنند و به دره ســرازیر میشوند .همه
چیــز آخر الزمانــی میشــود .باد شــدید
بــا شــعلههای آتــش دســت بــه یکــی
میشود و آنها را به محاصره دود و آتش
درمیآورد .صدای فریادشان به بلندای
ژالــه میرســد .بعد همه چیــز خاموش
میشــود؛ هــم آتش افتاده به جــان ژاله
و هــم فریاد ســه داوطلبی کــه به نجات

دره رفته بودند .در همان نقطه جان سه
مرد را گرفته بود .بچهها بهگفته «سوران
محمــودی» شــاهد عینی محاصــره در
دود دره ژاله خفه میشوند.
انــگار که جهان برای یک لحظه متوقف
شــد .صــدای یــک انفجــار همه چیــز را
تمام میکند .وقتی نیروهای هالل احمر
میرســند یکــی دو ســاعتی از رخــت بر
بستن جان داوطلبان از تن سوختهشان
گذشته بود .هرچند به گفته شاهد عینی
کســی نمیتوانســت به دادشــان برسد.
همه چیز در چند دقیقه اتفاق میافتد.
آنطــور کــه «آشــنا حســن زاده» عضــو
انجمــن ژیوای پاوه بــه «ایران» میگوید
صدای انفجار متعلق بــه دمندهای بود
کــه یکــی از داوطلبان به همراه داشــت.
او میگویــد« :بیشــتر دمندههای اســتان
بنزینی هســتند .آتش بعد از ســوزندان
داوطلبهــا ،دمنــده را هــم منفجــر
میکنــد ».خبر مــرگ ســه داوطلبی که
جانشان را برای زاگرس گذاشتند خیلی
زود در شبکههای اجتماعی می پیچد.

یاسین کریمی

خانــواده و اعضــای انجمــن تصمیــم
میگیرند ســاعت ســه بامداد داوطلبان
را دفــن کننــد .حســنزاده دلیــل دفــن
شــبانه آنهــا را وضعیــت قرمــز کرونا در
پــاوه میدانــد .او میگویــد« :انجمــن
ژیــوا چهــار مــاه بــود بــه رهبــری مختار
خندانی در حال ضدعفونی شــهر بود».
آنهــا احتمال مــی دادند که اگر مراســم
تشــییع را به فردای آن شــب تلخ واگذار
کنند تشــییع شــلوغ میشــود و به شیوع
بیشــتر کرونــا در شــهر پــاوه میانجامد.
بنابراین همان ساعت داوطلبان سبز را
دفــن میکنند تا تالشهــای چهار ماهه

مختار خندانی

بالل امینی

خندانی و دوســتانش بینتیجــه نماند.
آنها حتی وقت رفتن به فکر خاکشــان
بودنــد .خاکــی کــه همچنان ســاعتها
بعد از مــرگ تلخشــان در درهای بهنام
ژاله میســوزد و هنوز نیروهای مردمی و
دولتــی از پس اطفــای حریق در مناطق
کوهستانی بوزین و مره خیل با درههای
بیشــمار برنیامدهانــد! پیــش از مختــار
خندانــی ،یاســین کرمــی و بــال امینی،
البــرز زارعــی هم جان جوانــش را فدای
بلــوط زارها و بنههــای منطقه حفاظت
شده خاییز بین بهبهان و دهدشت کرد.
پیش از او هم احسان عزیزی جان بر سر

الزام افزایش محدودیتها در برگزاری تجمعها

بساط شادی مرگ آور در خوزستان
پریسا عظیمی
خبرنگار

خوزســتان ملتهب در گرمــای حدود 45
درجه ،همچنان بهخاطر کرونا ملتهب تر
اســت .بر اســاس اعــام دانشــگاه علوم
پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز همچنــان
شهرســتانهای «آبــادان ،امیدیــه،
اندیمشک ،ماهشــهر ،دزفول ،رامهرمز،
شــوش ،شوشــتر و مسجدســلیمان در
وضعیــت قرمــز قــرار دارند«.غالمرضــا
شــریعتی» ،اســتاندار خوزســتان هــم
فرمانــداران را موظــف بــه جلوگیــری از
برگزاری تجمعات بویژه در زمینه مراسم

ترحیــم و تدفیــن اموات کــرده زیرا طبق
بررســیها تجمعات عامل اصلی شیوع
کرونا در استان است و باید از مراسمهای
ترحیم ،عروســی و تجمعــات جلوگیری
شود .متولیان بهداشت میگویند در این
تجمعــات یک فــرد کرونایــی  420نفر را
مبتالمیکند.
بهگفتــه شــریعتی ،فرمانــداران موظــف
شــدند مانــع از برگــزاری تجمعــات در
شهرستانها شوند بویژه در زمینه مراسم
ترحیــم و تدفیــن امــوات ،فقــط  10نفــر
اجــازه حضــور در مراســم را دارنــد .ایــن
درحالــی اســت که ایــن روزهــا در فضای
مجازی همچنان شاهد برگزاری اینگونه

م با جمعیت چشمگیر در بسیاری
مراس 
از شهرســتانهای خوزســتان هســتیم.
افزایــش بیتوجهــی مــردم اســتان ،بــا
وجــود توصیههــای مســئوالن بــه برگزار
نکــردن اینگونه تجمعات موجب شــده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
پیشــنهادهایی مبنــی بــر اعمــال قوانین

جدیتــر بــه ســتاد ملــی کرونــا در تهران
مطرح کند که به گفته استاندار خوزستان
همــه چیز بســتگی به تصمیــم پایتخت
دارد.
«رضا نجاتی» ،سخنگوی ستاد پیشگیری
از ویــروس کرونــا در خوزســتان در ایــن
باره بــه خبرنگار ما گفــت :بهدنبال عدم

جنگلهــای بوزین و مره خیل در همین
منطقــه گذاشــت .بلوطهــا در خــرداد
و تیرمــاه بــه ســوگ  5نفــر از عاشــقان
نشستند .اما آیا نمیشد آتش برای این
 5نفر گلستان شود؟ هم فعاالن داغدار
کرمانشاهوهمکارشناسانمنابعطبیعی
اعتقــاد دارند که در زمــان اطفای حریق
باید اصل بــر حفاظت جان داوطلبان و
نیروهای مردمی باشــد .اما آیا این مهم
بــدون آموزش نیروهای مردمی دســت
میدهد تا جوانان عاشــقی که به نجات
زاگــرس و هیرکانــی میشــتابند جــان
خودشــان را از دست ندهند .آیا این سه
جــوان تنهــا جوانانــی بودند کــه منطقه
بوزین و مره خیل گرفت؟ نه! ســال 87
بود کــه صالحالدیــن میرانی بــه همراه
پــدرش بــرای اطفــای حریق بــه کمک
جنگلبانهــا رفــت کــه در دام شــعلهها
افتــاد و بــه همــراه درختــان زاگــرس
سوخت .او زنده ماند اما با سرانگشتانی
ســوخته و چهــرهای تــاول زده .ســوم
شــهریور دو ســال پیــش ،شــریف باجور

رعایت مردم اســتان نســبت به برگزاری
مراسمهای گروهی ،پیشنهادهایی برای
اعمال محدودیت در شــهرهای قرمز به
ســتاد ملی کرونا داده شــده کــه اگر مجوز
الزم داده شــود این محدودیتها اعمال
میشود ،ولی تا این لحظه مجوزی برای
محدودیت یا تعطیلی صادر نشده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در پیشــنهادهای
ارائه شده به ستاد ملی کرونا ممنوعیت،
تعطیلــی و قرنطینــه نخواهیم داشــت،
افــزود :پیشــنهادهای درحــد اعمــال
محدودیت در روند کاری برخی از ادارات
و اصناف در شهرهای قرمز بوده است ،در
صورت تصویب پیشنهادهای ارائه شده
قوانین ابالغ و اجرا خواهد شد.
وی گفــت :بــرای برخــورد جدیتــر بــا
برگزارکنندگانمراسمهاییمانندترحیم،
عروســی و حتی جشن تولد ،فرمانداران،

فاز اول جاده قزوین به تنکابن تا سال
آینده افتتاح میشود

فعال محیط زیست و از اعضای انجمن
ســبز چیا ،بــه همــراه امید حســینزاده،
محمد پژوهــی و رحمت حکیمینیا در
آتش جنگلهای روستای پیله و سلسی
مریوان کشــته شــدند .پس چرا آموزش
نیروهای مردمی که حضورشان بهدلیل
کمبود نیروهای دولتی الزم است جدی
گرفته نمیشــود؟ سرنوشت تنها پایگاه
اطفای حریقی که اتفاقــاً در جنگلهای
کرمانشــاه در اواخر دهه  80افتتاح شــد
چه شــد؟ پاسخ این سؤالها وقتی مهم
میشــود کــه فعــاالن هشــدار میدهند
آتشســوزیها بــا رونــد تنــدی کــه در
پیــش گرفتهاند بازهم جان داوطلبان را
خواهد گرفــت! چه باید کرد؟ آیا باید به
گفته برخی مســئوالن که آتشسوزی در
جنگلها را طبیعی میدانند به تماشای
تــاراج زاگــرس توســط آتش نشســت یا
هــر لحظه ســوگوار جــان جــوان دیگری
بود؟ چرا راه ســوم که تجهیــز و آموزش
داوطلبان اســت روی میز تصمیمگیری
مسئوالن نمیرود؟
بخشداران و دهیاران با حمایت جدیتر
دستگاه قضایی و نیروی انتظامی موظف
بــه برخــورد قاطعتر و شــدیدتر هســتند.
نجاتی گفت :مصوبات ستاد ملی مقابله
با کرونا و ستاد کرونای استانی حکم قانون
را دارنــد و به مــا نیز ابالغ شــده که دقیقاً
باید مانند مصوبات شورای ملی اجرایی
شــوند بنابراین افرادی که سالمتی مردم
را جدی نمیگیرند و به خطر میاندازند
مجرم محســوب میشــوند و بایــد مورد
پیگــرد قانونــی قــرار گیرنــد .درصــورت
م گروهی در هر شهرستانی
برگزاری مراس 
فرمانــدار ،دادســتان و فرماندهی نیروی
انتظامیشهرستانمربوطهبایدپاسخگو
باشــند .البتــه ممکــن اســت صاحبــان
مراســم تعهد داده باشــند که مراســمی
نمیگیرنــد امــا بعــد بهطــور مخفیانــه
مراسمشان را برگزار کنند.

گزارش

سه داوطلبی که جان فدای جنگل های زاگرس کردند

بازدید وزیر راه از پروژهای که از رکود درآمد

قزویــن  -کوروس ســلیمانی :در ســال جهــش تولیــد ،برخــی پروژههای
نیمه تمام برای تسریع در اجرا در فهرست طرحهای مهم قرار گرفته تا
با تأمین اعتبارات وارد فاز بهرهبرداری شوند یکی از این طرحها در استان
قزوین جاده قزوین -الموت -تنکابن است.
صبح دیروز وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین سفر کرد .محمد اسالمی
که در هوایی مه آلود به بازدید از این مسیر پرداخت در جمع خبرنگاران
درباره روند تکمیل این طرح گفت« :جاده اصلی در دست احداث قزوین
 الموت  -تنکابن به طول  ۱۶۲کیلومتر و در پنج قطعه در حال ســاختاست که  ۹۶کیلومتر این مسیر در استان قزوین واقع شده و با بهرهبرداری
از آن شــاهد کاهش  ۱۸۰کیلومتر از جاده کنونی خواهیم بود این پروژه از
طرحهای مهم راهبردی و حلقه اتصال راههای جنوب به شمال است که
از سالهای قبل شروع شده و مالحظات مهندسی ایجاب میکرده زودتر
ساخته شود بنابراین تالش ما بر این است که با اولویتگذاری در اجرای
آن حداقل بخشی از آن را تا سال آینده افتتاح کنیم .بخشی از این مسیر
در اســتان قزوین و بخش دیگر در اســتان مازندران اســت کــه امیدواریم
بهرهبرداری از این طرح با کمک نمایندگان مجلس و مشــاوران سرعت
بیشتری به خود بگیرد».
وی با بیان اینکه فاز دوم این مســیر دارای مشــکالت زیست محیطی بود
کــه آن را بــر طرف کردهایم ،یادآور شــد :با تجدید نظر در برخی مســائل
و تکمیــل مطالعات امیدواریم آن را با ســرعت بیشــتری تکمیل کرده و
هزینه اجرا را کاهش دهیم .طبق برآوردهای صورت گرفته  ۲۵۰۰میلیارد
تومان برای تکمیل الزم است که در ادامه کار با افزایش هزینههای اضافه
باید در ادامه پروژه مورد بررسی قرار گیرد.
در حاشــیه ایــن بازدیــد ،ســید قاســم بینیــاز رئیــس مرکــز ارتباطــات و
اطالعرســانی وزارت راه
و شهرســازی بــه خبرنگار
«ایران» گفــت :این پروژه
در ســال  ۸۲و در پی ســفر
رهبــر معظــم انقــاب به
اســتان قزویــن مطــرح و
در ســال  ۸۶تصویــب و
اجرایی شــد .این جــاده از
حاشیه آزادراه قزوین  -کرج بعد از شهرک صنعتی کاسپین آغاز شده و با
عبور از گردن ه اهلل آباد ،تونل شیرکوه و روستاهای شهرک و آتان در بخش
رودبار الموت شــرقی ،از منطقه ســه هزار به شهرستان تنکابن در استان
مازندران متصل میشود.
بینیــاز در ادامــه با بیان این که  ۸۰درصد فــاز اول این پروژه به طول ۶۲
کیلومتر انجام شده است ،گفت :متأسفانه در فاز اول این پروژه و در مسیر
 ۶۲کیلومتری دچار رکود شده بود که با پیگیریهای انجام شده مستمر از
سوی مسئوالن استانی و وزارت راه و شهرسازی بهدلیل اهمیت موضوع
این فاز با موافقت ســازمان برنامــه و بودجه و دفتر رهبر معظم انقالب
در فهرســت طرحهای مهم قرار گرفــت و امیدواریم اعتبارات مورد نیاز
طرح امسال نیز اختصاص یابد تا این پروژه مهم ملی دچار توقف نشود.

